
UCHWAŁA NR XI/79/2019
RADY GMINY BIAŁA PODLASKA

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Gmina Biała Podlaska będzie świadczyć usługi w zakresie odbierania od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów zebranych na nieruchomości w każdej 
ilości pojemników i worków.

2. Odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zabudowie 
wielorodzinnej będzie prowadzone w następujący sposób:

1) papier i tektura  - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

2) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

3) szkło - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

4) odpady ulegające biodegradacji, w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz w tygodniu, w okresie 
od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

5) zmieszane odpady komunalne (pozostałe z procesu segregacji), w okresie od 1 kwietnia do 31 października 
- 1 raz w tygodniu, w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

3. Odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej będzie prowadzone w następujący sposób:

1) papier i tektura - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

2) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

3) szkło - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

4) odpady ulegające biodegradacji, w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na 2 tygodnie, 
w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

5) zmieszane odpady komunalne (pozostałe z procesu segregacji), w okresie od 1 kwietnia do 31 października 
- 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

6) popiół - nie rzadziej niż 4 razy w roku.
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§ 2. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowany przy ul. 
Topolowej 37, Czosnówka, 21-500 Biała Podlaska, który świadczy usługi w zakresie odbierania odpadów, 
w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) tworzywa sztuczne,

2) papier i tektura,

3) metale,

4) szkło,

5) odpady ulegające biodegradacji,

6) odpady wielomateriałowe,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 7.30 do 15.30.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych odpady określone w ust. 1 zebrane w sposób selektywny.

§ 3. Wprowadza się ograniczenia przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych odpadów od właścicieli nieruchomości, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi:

1) zużyte opony - w ilości 8 sztuk, oddanych przez 1 mieszkańca,

2) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 1200 kg, oddanych przez 1 mieszkańca.

§ 4. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) zgłoszenia można dokonać w formie pisemnej, poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy 
Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska lub poprzez zgłoszenie ustne bądź telefonicznie 
w Referacie Rolnym, Geodezji, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej pod numerem 
telefonu 83 343-49-50 wew. 169,

2) zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu nieprawidłowości, w celu podjęcia działań 
naprawczych lub reklamacyjnych,

3) zgłoszenie powinno zawierać informacje o podmiocie, rodzaju nieprawidłowości i miejscu zdarzenia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 144).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Biała Podlaska

Dariusz Plażuk
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